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Başvekilimizin Paristeki teması 
Resmi tebliğ dün neşredildi 

'' Hindenburg,, faciasından sonra Avrupa ve 
Amerikayı işgal eden bir mesele 

HeOium el MlUıv~DOü<dhYıDma 
Türkiye_ Fransa ve Türkiye -Fransa - Suriye arasında 

İki muahede yapllacak 
-

Facianın taf silitı 

Bay Ponso 
bugUnPari-
se gidiyor 
20 Mayısta çok 
hararetli temas
lar yapılacaktır 
. Paris: 11 [Radyo] - Bay lnönü· 

nun Paris ziyaretinde Suad Davas 
ve Meı emenci oğlu ile BlUm ve Del· 
bos mülakatlarına tıid resmi tedbir 
~eşredilmiştir. Bu resmi tebliğde; 
ıki devlet adamlarının Avrupa siya
seti Üzerinde görüş birliklerini te· 
barüz ettirdikleri ve Türkiye · Fran· 
sa'nın sulhun teminindJ hemfikir ve 
hemhareket olduğu ve Hatay me· 
selesinirı bitmiş addedileceği kayde. 
dilmekte ve Mayıs sonunda biri Tür· 
kiye. Fransa, diğeri Türkiye· Suriye

ransa arasında iki muahede imza
lanacağı ilave edilmektedir. 

Bay Ponso 

Paıis: 11 [Radyo] - Türkiye · 

Fransa arasındaki görüşmeler kat'i 
seyrini muhafaza etmektedir. 

Ankara: 11 [Türksözü muhabi
rinden] Fransız Sefiri Bay Ponso 

18 Mayısta Pariste bulunmak üzere 
yann (bugün) hareket edecektir. 

Bay Ponso aym yirmisinde de 
Cenevrede Rüştü Aras'a mülaki ola

caktır. 

Burgos'un notası 

"lspanyol kara suların
dan derhal çekiliniz,, 

Yirmi Franko tayyaresi dün 
büyük yangınlar yaptı 

, 

• 
~ . 

' 

Bask hUkOm~tlnln ~ullandıi:i ı:sllAhh yUk gemllerlnden b iri 

n 
Madrid : 11 (Kadyo) - blbaO· e == -

un so k f t } • ları d"•n ın.u avemet hattı olan kısım· ransız gaze e erı 
b 

1 
un Yırmi F ranko tayyaresi bom-

0:,:.r altında bırakmışlardır. Bir çok 
"ıanlar '-"I" S rıa a yanmaktadır. 

alamanga : 11 (Radyo) - Yor· 
iOs hüL" . f 
ye . b' umetı ngiltere hükumetine 

01.~
1 

• 1~ nota göndererek logiliz ge· 
"\~rlının lspanyol sularından derhal 
"'e~ı ıne ... 

sını ıstemiştir. 

Madrid : 11 (A A.) - ispanyada 
muhtelif cebhelerd~ harb devam et· 
mektedir. Bilbaodaki kadın ve ço· 
cuklaı ın tahliyesi devam etmekte ve 
~a~urlar İngiliz ve fransız harb gemi. 
en tarafından himaye edilmektedir. 

Türk ekiplerini takdir 
ediyorlar 

Paris : 11 ( A.A. ) - Suvarile· 
. . d n Cevad dün Pariste Fran· 

rııntz e . 
sız ve Alman ekiplerinin iştirakıyle 
yapılan manialı at koşul~nnda be· 
şinci gelmiştir . Ekodöparı Fransız 
ve Alman ekipleriyle ilk defa karşıla· 
ş1n i~i Türk 2abiti iı dünkü manialı 
koşularda yüksek meziyetler göster· 

diklerini yazmaktadır · 

İngiliz hanedanı 
Dük Dö Vindsöre 

tahsisat bağladı 

Eski Kralın sene 
geliri lik 

Bir patlama neticesinde Amerlkada Lekhörsl'de dU~Up yanan Hlndanbur; : zsplln balon~ J 

Madam Slmpeon 

Son posta ile gelen Avrupa ga· 
zetelerinin verdiği bir habere göre, 
lngiliz hanedanı aMadam Simpsona 
drahoma olarak vermesi için Dük 
dö Vindsörün emrine on milyon 
frank [ aşağı yukarı yedi yüz bin 
Türk lirası ] vermeyi kararlaştır· 
mıştır . 

Hellum gazi için blr kanun 

Vaşington : 11 (Radyo) - La
kellılrst faciasından sonra ayan mec
Jisiııin askeri encümeni, Amerikanın 
inhtsarında bulunan hellumun ihra 
cmı kolaylaştıran bir kanun layıhası 
kablıl etmiştir. 

Lakehurst : 11 (Radyo) - Lake· 1 
h~st tayyare meydanının garajında 
~ıf"ctuıumı~ oıan rıınut2luurx Kauuı:,cv~ 

balonunun kurbanlarının cesedleri 
önünden, geçen akşam bu yolcuların 
bütün dostları geçmişlerdir. 

Gece ı adyo istasyonları facia 
hakkında tafsil at vermişlerdir. 

Yolları tıkamaları ve 'hasta ve· 
sıhhi imdad arabalarile itfaiye ara
balarının yol vermeleıi için speaker· 
ler otomobilcilerdon Lakelıursta gir
memelerini rica etmişlerdir. 

sıcaktan bü)\ülrniiş pencere çerçive· 
leri görünmektedir. 

Dr. Eckner ile Hindenburg'un za · 
bitleri şimdiye kadar birkaç kerre 
Lakehurst sahasım heğenmedikJeri· 
ni söylemişlerdi. Gelecek seneden iti · ı' 
baren balonun başka bır meydanda 
yere inmesi kararlaştırılmıştı. 1 

Lakehurst civarındaki sahil, şid· 
' .. - .1 • 1 1 1 ~ 

ve ekseriya bir sis tabakasile örtülü 
olduğu için bu h .. valide sık sık ka· 
zalar vuku bulmaktadır. 

4 Ni~an 1933 te Akron ismin· P, 

deki kabilise:vk balon da bu civarda 
denize düşmüş ve bu kaza netice 
sinde 7 5 kişi ölmüştü. 

3 EylO.I 1934 tarihinde Morro· 

caste vapuru, burada yanmış ve yol
cularından 132 kişi ölmüştü. 

24 Sonkanun_ 1935 tc de gene 
burada Mohavvak vapvru batmıı ve 
45 kişi bo~ulmuştu. 

Facia Tahkikatı 
Ticaret Nazırı Roher, Hinden· 

burg balonu faciasmış "'sebeblerini 
araştırmak için bir:tahkik heyeti ta· 

Ayan meclisinin ticaret encü
meni reisi Copeland, Ameriku hü. 
kumeti tarafından yapılan tahkilcahn 
ilk hedefi, balon kazasında kundak· 
çıhğın bir rol oynayıp oynamadığım 
tesbit etmek olduğunu beyan et. 
miştir. 

Gerisi üçüncü sahifede -

Bu kararın hedefi müstakbel 
Düşes dö Vind:-ıörün ileride her han· 
gi bir hadise neticesinde uğrayaca· 
ğı müşkilat karşısında istikbalini te· 
mindir. 

Gün doğarken askerler hala en- ' ' 
kaz arasında araştırmalar yapmakla 
meşgul idiler. Duman yükselmekte 
devam etmektedir. 

TÜRK DOSTLUGUNA 
HALEL VEREMEYiZ '' Burdan başka eski Krala yılda 

üç milyonluk bir tahsisat bağlana· 

cakhr. 
D ... k dö Vindsor'ün büyük an·· 

nesi Kraliçe Viktoryadan tevarüs 
ettiği -emlak ve şimdi ailesinin bağ . 
Jadığt tahsisat ile senelik geliri 1700 
000 frank [ bir milyon Türk lirası ] 
bulacaktır. 

Dük ölümünden sonra servetinin 
kısmı azamını istediği şahsa bırak· 
mak hakkını haiz olacak ve bunu 
vasiyetnamesinde zikredece-ktir. 

Tahkik komisyonu derlıal işe 
başlamıştır. Kaza mahallini kordon 
altına alan askerıer, mütecessislerin 
balonun enkazına yaklaşmalarına ma 

ni olmaktadırlar. 
Balonun enkazı yamyassı oln.uş · 

tur. Yalnız kırılmış olan pervane yan 
mış, demir ve alominyum yığınlarının 
arasından yükselmektedir. 

Kumandan rnevkiinin son baki· 
yesi olan madeni masa: ve iskemleler 
göze çarpmaktadır. 

Yolcula rın üç. gün içinde seya· 
hat ettikleri teknenin yerinde şi mdi 

2000 Amerikan talebesi 

400 Kıza saldırdı 
Kızlar p~nsiyonunu basan scrhoş üniversiteliler 

sabaha kadar yapmadıklarını bırakmadılar(!) polisle 
çarpıştılar ve binayı ateşlediler 

Par is: 9 ( Hususi ) - - Bura 
gaıete1erine Nevyorktan bildirildi· 
ğine göre, Amerikada Biı )eşik Hü
kumetlerin Masaçuzet şehrinde 2000 
üniversite taleLesi, geçen gece şeh. 

rin meyhane, birahane ve barlarında 
içip adamakıllı serhoş olmuşlar ve 
etrafa saldırmağa başlamışlardır. 

Nihayet gece yarısından sonra 
şehrin haricinde 400 genç kız tale · 
besi bulunan bir kızlar pansiyonu· 

---- -· - • 
nu işgal etmeğe ve bur:- da beraberle. 
rinde göliirecekle-ri içkilerle kız larla 
rğlenmeği kararl a ~fırınışlar, 

Bu karar iizerine 2000 azgın ve 
sarhoş_ er~ek ünivers:te talebesi <loğ 
ruca gıtmışler, şehir haricinde bu 
kızlar pansiyonunun kapılarını zorla 
kırarak içeriye girmişlerdi r. 

Pansiyonun idaı·e heyeti k 
d
. . . , en. 
ısıne gel~n.ceh v~ polis çağırmcıya 

- Gerısı uçuncü Sahifede _ 

böyle diyor 

Komiser Martel vazi 
feden_ ahruyor 

Le on Blum 

Türkiye radyolarının Arapça neşriyatı 
memnuniyc4t uyandırıyor Suriyede 
----··----

Serkeşlik yap :ın müstemleke memurları geri çekiliyor 

Bay Blum 

Berlin : 11 (Radyo) - D. N. 

B. Aiansı bildiriyor ; 

~ Alınan malumata göre : Suriye 
Alı Komiseri Kont dö Martel detif · 

tirilecektir. Bay Blum, Garbi Asya· 
da F ransanın hiç bir suretle Türk 
dostluğuna halel verecek antrikalar 
çevirmekte hiç bir menfaati olmadı. 
ğım bildirmektedir, 

Blum, Suriyedeki müstemleke 
mernu !arının serkeş hareketlerine 

nihayet verilec~ğini ve bunların ie· 
riye '\ lınacaklarını. Türklere yapılan 
tazyiklt: re nihayet verileceğini· söy~ 
!emiştir. 

Halep : 11 [ Türksözü muhabi· 
rinden ] - lstanbul ve Ankaradaki 

Arapça neşriyatı üzerine HaJepte, 
Şamda, Antakyada yüılerct' r•dvo 

f azlaJaımış hr. 
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BURASI, ÇI LILERiN KiLiSEDE KO FOÇIYUSU OKUDUKLARI, 
KADINLARIN AYAKLARI Al TINA DÖVME iLE lSIMLERININ iLK 1 

Türk sözü 

rm 

. ... 
HARFLERiNi YAZDIRDIKLARI BiR GARiBELER BELDESiDiR 'E:mmmmram.,. ........................... IBil .................. _. ..... , İhtiyar çapkın 

Herkes bir şey sever; ben de bir 
limana gelince, rıhtımında dolaşmı
ya bayılırım. Onun için, San Fransis· 
koya gddikten sonra, hemen hemen 
her gzn rıhtımda dolaşıyoı;um, Gol. 
den Gatc adı verilen bu San F ran. 
sisko körfezi karıncalar gibi kayna. 
şangemicilerle dolu bir halde mü· 
tenıadiyen çalan vapur düdüklerinin 
seeleriyle vinçlerin göriiltüleriyle 
bir mahşer yerini andırıyor. 

Bu limana, San Fransisko ile 
Oakland adasında muvasalayı temin 
eden sayısız fabrikalardan başka her 
yıl on binlerce vapur gelmektedir. 
Bügün, San F ransisko, 22 kilometre 
uzunluğundaki rıhtımı ve 45 iskele
siyle dünyanın en işlek, en modern 

i ,limanıdır. 
Bu rıhtımda, malesef artık. iki 

yıl açık denizlerde dolaştıktan sonra 
ellerinde altın şaplı bastonları oldu· 
ğu haldd gezinen, silindir şapka ve 
bonjur geymiş uzun sakallı balina 
avcılarına rastlanılmıyor. F ııkat, bu· 
gün burada görülen gemiciler de o 
eski deniz kurdlaımdan aşağı kal· 
mıyorlar. Bu gemiciler de okynnu. 
sun tayfunlariyle boğazlaşıyor, Çin 
ve Filipin yahud kışın yaz ve gecenin 
gündüz sayıldığı Avusturalya sula
rında dolaşıyorlar. 

senfoni orkestrası , Amerikanın en 
meşhu orkestrasıdır. 

Bu şehrın hususiliklerinden biri 
de müze .. bolluğudur: Golden Gate 
parkındaki Young Memorial müzr 
sini her yıl yüz binlerce kişi ziyaret 
etmekte, elli beş daireye tevzi edil
miş olan tabloları, heykelleri, kera· 

1 mikleri gözden geçirmektedirler. 

San Fransisko bir spor şehridir . 
Bu şehrin yetiştirdiği olimpiyad şanı 
piyonlarını birer birek saymağa ha 
cet olmasa g<lrek. Bütün dünyadan 
buraya spor yapmak için gelenler 
vardır. En popüler spor tenistir .. Bel 
ki de en ucuz ol<luğ için en popü· 
teridir. 

Erkek veya kadın, genç veya yaşlı 
için bir çok spor kulüpleri vardır. 
Kısacası, herkes hareket halindedir. 
Çinniler le Japonların şehre girme
leri yasak olmasına rağmen. San 
Fransiskoda üüyük bir mikdarı bulan 
Asyalılar yaşnmaktadırlar. Fakat, 
hepsi de Amerikan tabiiyetine geç
miştir. ki, bunlar transkontinantal 
demiryolunun inşası münasebl!tiyle 
1860 da idhal edilmiş olan işçilerin 
oğulları, torunlarıdır. 

Sünelerin 
Toplattırılmasına devam 

ediliyor 
Bölgemiz ziraat mücadele teşki· 

latının Süne mücadelesine giriştiğini 
müteaddit defalar yaz'llıştık. Aldı

ğımız malumata göre; mücadele ha· 
la devam ~etmekte ve köylülerimiz 
Süne toplamaktadırlar. 

Hava şehidlerimiz 
için yapılacak tören 

15 Mayıs Tayyare hava şehid

leri günüdür . Bugün saat 10 da 
şehrimiz Türk hava kurumunda ala
kadarlar toplanarak , o gün için bü· 
yük bir merasim programı hazırlıya
caklardır. 

Barometre 
Bugün de hava mütehavvil 

Dün şehrimizde hava sabahtan 
akşama kadar bulutlu ve rüzgarlı 
geçmiştir. Dün en mutedil hararet 
santigrad 23 derece idi. 

Barometreye göre, bugün hava 
"mütehavvil,, dir. 

Polislerin 

Tayyare piyankosu 
10,000 lira şehrimizde 

Tayyare piyankosunun dünkü 
çekilişinde 10,000 liralık ikramiye 
şehrimizde Altınoluk kişesinin sattığı 
bilete isabet etmiştir. 

Bu biletin sahibi Kız lisesi İngi
lizce öğretmeni Bay Alinin yanında 
Bayan Zehradır. 

Soyadı yazılmıyan 

Mektuplar kabul 
edilmiyecek 

B:.mdan sonra Soyadı yazılmamış 
mektupların postada kabul edilme· 
mesini Dahiliye Vekaleti alakalı dai 
relere bir tamimle bildirmiştir: 

Kurslara devam 
eden Muallimler 
Gazi Terbiye Enstitüsündeki 

kurslara devam eden fJk mektep 
muallimleri bu kurslara devam ettiği 
müddetçe mezun sayılacaklar vebu 
müddet kıdemlerine halel getirmi · 
yecektir. 

Çalışmak için bölge 

Bir adam 
·tren al ında 

kaldı 

Zavallı parça 
parça oldu 

Dün gece aldığımız malumata 
göre ; Veysiyeden Ceyhana gelmek
te olan 17 ,35 postası bir adam çiğ
nemiştir. 

Ceyhan müddei umumisi derhal 
vaka mahalline giderek tahkikata 
başlamıstır. Bu sebeble dün geceki 
cenup postac;ı üç dört saat tehirli 
gelmiştir . 

Ceset bulundu 

Ceyhan nehrinda hüviyeti meç· 
hul bir adamın boğulduğunu ve ce· 
sedinin bulunamamış olduğunu dün 
yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre, ceset 
bulunmuş ve hüviyeti tesbit edi'· 
miştir. 

Ceset, Gaziantebin Nizip kaza· 
sının Fakılar köyünden Kasıma ait
tir. 

V iyanada hayli tuhaf bir 
cldu. . 

Yaka mahalli : Bir Si 

ma kapısı. ? 
Yakanın eşhası : Yaşlı bir 

genç bir kadın bir de polis rrırJİ 
tişi. 

ihtiyar zat sinemanın 
yaklaştı, parayı uzat ı ; 

- iki koltuk, dedi. 
Gişede oturan memur sordıı: 
- Biri kimin için ? 
- Kızım için ? 
- Kızınız kaç yaşında ? 
- On beş. 
Bu cevap üzerine polis mufe 

ihtiyar zata yaklaştı : 
- Şu halde kızınız sinemaY• 

rem ez. 

d 

- Neden? 
-Saat 20 den sonra 16 ytf h 

bitiımemiş olanlar sinemaya ~ s 
mezler, kanunen yasaktır. Sonra k 
terilen film genç kızların seyrede' nı 
ği bir film değildir. .., bt 

Bunun üzerine ihtiyar zat gu k 
sedi: 

- iyi ama kızını jan evJidi' 
iki de çocuğu vardır . 

Cebinden bir cüzdan çıkar.J 
gösterdi. Fakat polis müfettişi iJ' 
madı bile. 

- On beş yaşındakiler saat 

Sİ 

San F ransisko limanında eski 
günleri hatırlatan taraflar da yok 
değildir. Bunlardan biri dövmcciler
dir Dövmecilerin çalıştıkları yerler, 
adeta bir berbeı dükkanını andırıyor 
Bunların bir çoğunu Nev Orleanda 
görmüştüm; lakin San Fransiskoda· 
kileri daha temiz ve daha enteresan 
buldum. 

Tan Fransisko<la, gazeteleri Çince 
basılan, afişleri Çince o~an mağaza· 
hm, bankalan, polis daireleri, tele
fon ve telefondşki Bayanı Çinli olrn 
kocaman bölgeler vardır. 

Amerikada aetmiş yıl ya~adıktan 
sonra, Çinli, Amerikanlılaşmadığını 

isbat etmiştir. Çinli, Çinli olarak 

Bürod.a ~a!ışanla~ ~oktaya mize gelen ,,ameleler Bir kızı öldüresiye 
da ıştırak ettırılecek •• •• 

den sonra sinemaya giremezler,~ 
nuna riayetten başka çareniz Y" g 
tur . SQ 

Bu işle uğraşan biriyle merak 

lşT~lı mış-=~~&l le~illibi~e;·bTr~r~ü~ 
terdi. Bunlaı ın arasında al üzuine 
ma\ i ile işlenmiş ölünce} e kadar 
sadık diye yazılır, ortasına hançer 
saplanm ş kanayan kalb her devle 
tin ba}rağı, c:ü lü püslü çaplar, ma
yolu kadınlnr vardır. 

Zenci şivesi kokan Fransızcasile 
banaamesleği h. kku da malamat 
\•erirken, dövmeciliğin hala itibarda 
olduğunu kııydederek: 

- Dövmeyi yalnız gemicilerin 
yaptırdıklarını sanma}ınız. Tabanla 
n na adlarının ilk haı flcrini dövdüren 
birçak bayanlar vardır. Ancak yal· 
nız insi}allarım yaptırı}or. Doğum 

tar'hlcrini hiç biri yazdırmıyor. 
Dedi, 

Bundan sonra bana kendisinin 
en şahane sanat ec:erlerine aid fo. 
toğrafhm gösterdi: Bunlardan biri, 
alnında kıal le.ş"r.ci Jcr'ur:ı ı:oıtıed 
dö, ü'rnüş olan bir lrıgiliz gemicisir.e 
bir d'ğeıi de,n illi mar~ı gfaüne dö· 
\dürmüş ofon bir Amerikan dö,me· 
cisine aiddi. 

kalıyor. Burada göreceğiniz Çinli 
gebelerin hepsi de mükemmel fngi
lizce konuşuyorlar, üniversiteye de· 
yam ediyorlar fokstrot yapıyorlar, 
ıan."'" uun.ın.allC IK.I ldr<lfll Dlr nayat 
sürüyorlar. Umumi hayatta Ame· 
rikalıdırlar; hususi yaşayışlarında 
tekrar Çinli oluyorl:ar. Çoğu, ana· 
nevi Çinli kiyafetiyle sokaklarda 
dolaşıyor, Buradaki Çinlilerin biri 
bizim takvime diğeri de üç veya 
dört bin yıl daha geriye giden ken· 
di takvimlerine göre iki dane yıl 
başıları vardır. Hıristiyan kilisesine 
gittikleri zaman, Konfuçius'u oku· 
yorlar. 

Çinli bir genç kız Amerikalı 
genç kızlardan farksızdır. O da ma-
kiyajını yapıyor, tırnaklarına cila sü. 
rüyor. Fakat günün birinde evle· 
niuce, bütün bu itiyadları bir yana 
atarak büyük annelerinin yaşadıkla· 
rı gibi yaşıyorlar. 

San Fransiskoncn Çinli halkı, 
çalışkan ve aynı zamanda da para· 
biriktirmesini bilen, sulh ve .sükun 
seven mesud yaşayan bir halktır. 

Hasılı Amerikalı ile Çinli anlaş· 
mış sulh içinde yaşamaktadır. 

~----------·----------~ 

Pazar yerlerinde tem 
siller verilecek 

San F rıınsisko Amerikanın en 
zengin ve serbest şehi )erinden biri· 
dir.Yemek sofraJarmda bir fabrika 
direktörü i]c işçileri bir arada yemek 
yidikleri az rastlanılan manzaralar· 
dan değildır. Buradaki halkın tavır 
ve hareketlerinde candan olan bir 
taraf var. Dahiliye vekaleti halkın kiiltür 

Halk birbirleriyle selamlaşır, ko· seviyesini yükseltmek için yeni bazı 
nuşur, şakalnşır, hasılı içli dışlıdır. tedbirler tecbit etmiştir . Bu ıne· 
Böyle bir şeye Nevyorkta rastlaya· yanda halkın mühim bir kısmının 
mazsınız. Orada herkesin acelesi Halkevlerİne gidemediği nazarı dik· 
var. San Fransisko halkı hem nazik kate alınarak Halkevleri temsil kol· 
ve hem de samımidir. Belki de ikli· !arının halkın kesif bir şekilde bu· 
min tesiriyle böyledir. Bilginler, mu lunduğu kasaba paz n yerlerinde 
tedil bir iklimi oluşu dolayısiyle, San temsiller vermeleri mukarr.erdir . 
Fransiskodaki havanın dünyanın en Bundan başka halkın çoklukla 
sağlam havası olduğunu iddia edi· okuduğu Aşık Kerem , Leyla ile 
yorlar, Mecnun, Seyit Battal Gazi ve em-

Buradaki halk can sıkıntısı nedir sali kitapların daha güzel bir uslub
bilmiyor. Gündelik işlerini b!tirir bi. Ja yazılması temin edilecektir . Hal 
tirmez kendilerini zevk ve eğlenceye kın toplantı yerlerine asılan resimler 
v.e~a spor.~ ~e~yorfar. rı büyük ip· daha iyi ve inkılabı canlandıracak 
!ıl~l.an muzıktır. ~peradaki 11,000 şekilde yaptırılacak ve bunlar çok 

~.fl'ı'h k yer her vakıt doludur. Buranın 1 ucuz bir fiyatla dağıtılacaktır . 

.. .. Bölgemiz tarlalarında çalışmak doğmuş 
Gunduz çalışan yazıcı memur. üzere dün de Kayseri ve Bor hava· 

İhtiyar zat sinemaya girernif" d 
ğini anlayınca parasını cebine k k 

ların gece devriyelerine iştiraki hak. )isinden 50 den fazla amele gelmiş 
kında Dahiliye Vekaletinden Vilaye· tir . 
te bir emir emir gelmiştir. Bunların bir kısmı kar~ıyakada· 

Tamimde blitçe vaziyeti itiba- ki cadırlarc.Ja kalmıslar hir kı~mı A~ 
rıyıe ınıktarm. arttmJması imkanı ol· hemen çiftliklere dağılmışlardır. 
mıyan ve harıçte geceleri vazife gör
mt:k mecburiyetinae bulunan polis 
memurlarının gece soğuğu gibi se· 
beblerle bu uğurda pek çok müşkü 
Jat çektikleri ve bazılarının hasta
landığından bahsolunarak gündüzleri 
bürolarda yazı işlerinde ça'ışan me

murların soğuk zamanlarJa nokta ve 
devriye vazifelerine geceleri üçer 
saat iştirak ettirmeleri suretiyle hem 
nöbet saatlerinin az olmasına ve hem 
de sıhhi vaziyetlerinin kornnmasına 
yardım edilmesi bildirilmektedir. 

Mahkemelerde: 
On iki sene ağır hapsa 

mahkum oldu 

Kuzucuoğlu köyünden Savatlı 
Halilin çiftJiğinde tutma Mustafayı 
bıçakla yaralayarak öldürmekten 
suçlu ve mevkuf Ömer oğlu Sadık 
hakkındaki duruşma ağırceza mah
kemesinde bitirilmiş, cezayı hafifle· 
tici sebeb göı üterek suçlu Sadığın 

on iki sene ağır hapisine karar ve· 
rilmi:,.lir. 

Gasb suçlularının 
muhakemesi 

Katil ve gaspten suçlu ve mev
kuf Savurlu Halil oğlu Nuri ve ar· 
kadaşları hakkında Mardin ağırceza 
mahkemesinden şehrimiz ağırceza 
mahkemesine nakledilen davanın 
duruşmasına devam edilmiş şahit 
Şükrü i~in Savur mahkemesine ya· 
zılan talımat gelmiş, okunmuş tah· 
kikat bittiğinden esas hakkında mü· 
talaasını söylemek için muavin Şeref 
Gökmen evrakı tetkike almış ve du· 
ruşma talik edilmiştir. 

Sıhiyede: 
Bir tayin 

Orhaneli seyyar sıhhat memuru 
Fayzullah harcırahsız olarak 17,5 
lira maaşla şehrimiz sıhhat memur

luğuna tayin edilmiştir. 

Önümüzdeki 
yıl içinde 

Beden ter"'iyesi dersle\ 
çoğaltılacak 

Maarif Vekaleti önümlizdeki yıl 
tedris programlarında beden için ge. 
ni~ bir ayırmlya karar vermiştir. Bil 
hassa bu, ilktir. 

Talebelerin kafaları gil>i vücud. 
!arını işletmek için bundan sonra 
kafi tedbirler aınacaktır. 

Haf tada ancak birer saate inhi 
sar ettirilen beden terbiyesi hergün 
olc.caktır. 

Ders programları müsaid olmı 
yan yerlerde, program harici zaman
larda beden terbiyesi yapılacaktır. 

Maarif Vekaleti bunun için bü· 
yük küçük bütün mekteplerde müm
kün olduğu kadar tesisatı havi jim. 
nastik salonları yaptıracaktır. 

Diğer taraftan Lise ve Orta mek 
teplerde de bu derse azami ehem· 
mizet verilecek tir. Şimdiye kadar 
birçok mekteplerde bu derse layık 
olduğu ehemmiyetin atfedilmediği 
maalesef görülmektedir. 

JimnastİK alelade bir eğlence 
zannedilmektedir. 

Çahnan araba 
bulundu 

Ceyhan'ın Tatlıkuyu köyünden 
Muhtar ~bdülkadire aid olup, ame. 
lelerinden Mevlud tarafından çalınan 
araba ve koşu hayvanları Saimbey· 
lide jandarmalar tarafından yakalan· 
mıştır. 

Necmi Şenel 

Gazetemiz ressamı arkadasımız .. 
Necmi Şenel Nafia Vekaletince Ay-
dın su işleri dördüncü şube ressam· 
lığına tayin edilmiştir. Arkadaşlmıza 
yani meslekinde başarılar dileriz. 

Oymaklı Yenice köyünden Meh· 
med isminde birisi, aynı köyJen Dur 
muş kızı Fatmayı arzularına itaat 
etmediğinden insafsızca döğınuş, bir 
çok yerlerini çürütmüştür. Doktorun 
verdiği rapor üzerine hadisenin ha
kikat olduğu anlaşılmış ve Mehmed 
adliyeye \eslim edilmiştir. 

Zabıtada: 

Makasla yaraladı 

Milli mensucat fabrikası amele
lerinden Ali oğlu Hüseyin, Hacı 
Mehmet oğlu Rızayı alacak yüzün· 
den bileğinden makasla yaralamış· 

tır. 

Suçlu yaknlancırak hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Parasını çalmış 

incirlik köyün<ien Mehmet oğlu 
Mehmet Kemal, Acem hanında bir 
arada yattıkları odada Mustafa oğ
lu Musanın 52 lirasını cebinden çal· 
dı&mdan yakalanarak tahkikata baş· 
lanmıştır. 

------. ------
Ceyhanda 

Çiftçi yağmurlardan 

çok memnun 

Göçmenlere yeniden ye 
mf1klik buğday veriliyor 

Ceyhan : 11 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Çiftçimiz son yağmur· 
!ardan çok memnundur. 

du, geri döndü. 

Fakat bu sefer kızı 
bastı: 

- Bit kere beni111 ismim Jall 
değil. Hem sonra : Benimle sine 
ya gelirsen sana şeker alırım de 
tin, şeker isterim ... 

Etrafat toplananlar kahkablf 
bastılar. Polis müfetti i ihti) arı 

~ 1 

kızı itldatmak suçundan tevkif t 
Kızı ailesine götürdüler. Anası bl 
sı sokağa düşmüş, kızı arıyorJıır 
Şeker yerine babasından iyi bir 
yak yedi. 

rn 

Kadınlar cenneti rJ te 
Amerikanın Kansas eyaleti ti 

küçük bir şehir vardır ki, Ameri~ 
lılar bunu " kadınlar cenneti adi h 
mektedirler. ,, c:! 

Filhakika şehrin bütün ida" la 
" cinsi latif ,, in elindedir. d 

Belediye reisi, beş brlcdiye ,}. b 
sı. posta-telgraf- telefon nı" ar 
rü, müddeiumumi, sulh ceza haki la 
Hepsi. kadın, s~y~e~diğine bakılı~ b 
Aınenkada en ıyı ıdate edilen Ş 
bu şehirmiş. 

Rekor sahibi ikizler 

Bütün rekorlar AmerikaY' 
dedık ya, dünyanın en ihtiyar ikİ' 
leri de orada.. Zahter hemşire 

adında olan bu ikizlerin 99 uncd t 
döni.imü geçenlerde Minesota e~ 
!etinin küçi.ik bir kasabasında teS 
edilmiştir. 

Aslen Alman olan bu heınşit' 
ler bundan doksan sene evvel Ari 
rikaya gelmişlerdir. 

Hiç birisi evlenmemiştir. Ve b' 
balarının kendilerine miras bırak~ 
çiftlikte rahat ve asude bir haY' 
geçirınektedirldr. 

g 
Li 
b 

g 
b 
d 
\' 

le 
r 

b 
ti 

Gerek Nisandaki ve gerek son 
hafta içindeki bol yağmurlar köylü· göçmen kardeşlere bundan önce f 
!erimize önümüzdeki yıl çok bere meklik buğday, pulluk verildiğini~ 
ketli bir mahsul vaad etmektedir. k~n~.iler~nC: tahsis edilen araz·i·Jcrİe~ 

Ceyhan : 11 [ Hususi ] muha- koylulerıınız tarafından süruler 
birimizden ] - Romanya ve Bulga. ekildiğini bildirmiştim. 
ristandan 936 yılında ana vatana Ôğ d'~. .. G·· "k' ren ıgııne gore : oçnıe 

göç eden ve h~ kuınetinıiziıı emri deşlere her niifusa yeniden aJtrrıış•' 
~le kasabamıza bağlı_ k~vrıklı. köyü kilo yemeklik buğday dağıtılmakt•· 
ıle Kozan kazasına ıskan edılen Tür, kdır. 
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- ~-

Sonsuz , çok büyük bir sevginin 

ik_iy Si 
AsrA sinemada 

?.nu tlelice seyiyordu.F akat ihanete_ uğramıştı,sevdi
gıni başkasının kollarında görünce dayanamadı ve .. 

------·------
Nevyork : Nisan - Buradaki 

gazeteler çok acıklı bir aşk mace
rasının uzun tafsilatını vermekle 
ıneşguldürler . 

Hadise şöyle olmuştur : 
. Şiınal vilayetlerinden Nevyork 
ıktisat fakültesinde tahsilini yapmıya 
ı~len Betti, fakir fakat çok güzel 

ıt kızdır 

da ~eınlehtte lise ~~~sili.~! .~apıp 
dıplomasını eve goturdugu za· 

illan babası : 

- Betti diyor , biz ölünciye 

kadar beraber yaşıyacağız. 
Aradan bir müddet geçtikten 

sonra her ikisi de fakir bütçelerini 
birleştirmiye karar veriyorlar ve bir 
pansiyon tutarak beraber oturuyor

lar. 
Aradan bir sene , iki sene , üç 

sene geçiyor . Son sene zarfında 
Robertsoııun b-ıbası öldüğü için pa · 
rasız kalıyorlar. Bunun üzerine Betti 
fedakar sevgilidrn beklenecek har~-

keti yapıyor . . . . . 
_ Senin tahsil etmen ıkıınızın 

f ngilterede 
imparatorluk konferansı 

Londra : 11 ( Radyo ) Cuma 
günü toplanacak olan imparatorluk 
konferansında başlıca mevzuu bu 
günkü siyaset ve silahlanma işleri 

teşkil edecektir . 

lrakda 
İsyan çıkarmak istemişler 1 

Bagdad : 11 (Radyo) - Irakta 
orta Fırat ve Divadiye mıntakaların· 
da asilerle Araoinde isyan çıkarmak 
ıııaksadiyle bir suikast hareketi mey. 
danaçıkarılmış ikisi Ayan uçu me. 
busu azasından olmak üzre beş maz
nun tevkif edilmiştir. Dianiyede va· 
ziyetin sakin olduğu bildirilmektedir. 

İngilterede 
Otobüsçilerin grevi 
Londra : 11 ( Radyo ) - Taç 

giyme merasimine iki gün kaldığı 

halde Otobüs grevine bir çare bmlu· 
namamıştır. 

Hükumet bir çok teklifler yap· 
mıştır. Otobüsçiler ısrar etmektedir
ler: Bu akşam yine bir toplantı yap 

tılar. 

Holivut grevcileri 
Sinemaları oyna Lnuyorlar 

. 
12 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

en güzel filmini sunar 
senenın 

(Petresburg geceleri) 
Poul Harbiger Elisa lllard 

gibi büyük iki artistin temsili 

Aşk,neşe-zevk-müzik 

Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine 

Son defa 

(SAADET) 
8094 

t' - Şimdiye kadar söylememiş 
ıın.F akat artık mademki diplomanı 
~ldın, beni dinle, demiş ve kızı bu. 
undukları kasabanın ilkmektebin· 
deki muallimin istediğini söylemiş · 

de menfaetinedir diyor . Kendi sa· 
hahları da bir gazete idarehanesin
de bir iş buluyor . Tahsilini son sı
nıfta bırakıyor ve Robertsonu okut
mak için iki misli çalışıyor · 

----······~-

Nevyork : 11 ( Radyo ) - Holi· 
vut grevcileri tesanütlerini göster
mek i.;in Amerika sinemaları kapı
larına adam koymuşlar ve sinemala
rı oynamaktan men etmişlerdir . 

--------------~~-~~--~----------------~ 
Betti bir aralık düşünmüş, 
- Baba, demiş. Senelerdenberi 

hayati :ı:orluklar içinde, parasız pul· 
s~:ı: kıvranıp duruyorsunuz. Feda 
karlıklatla beni okuttunuz, tek kızı
nı:ı:ıın , erkek kardeşim yok ki sizi 
bu bulunduğunuz mevkiden çıkarıp 
kurtarabilsin. Muallimle evlenirsem 
ne olacak? Onun kazancı size me
d~r olacak vaziyette değildir . Hem 
~ıze faydalı olmak , hem de iyi bir 
15likbal temin edebilmek için ben 
~evyorka gideyim. Bir taraftan tah· 
sılııni yükseltir bir taraftan da çalı
Ş'.tıın. Eğer evlenirsem, yüksek tah· 
sıl llluhitinden istikbali parlak bir 
gençle hayatımı teşrik ederim . Bu 
suretle siz de rahat edersiniz , ben 
de evlenP.mezsem de gene sizi ve 
kendimi müreffeh geçindirecek bir 
ıneslek sahibi olurum . 

Bu mantık tabii çok doğru gö· 
1ülüyor. Baba ve ana mem.1un olu· 
Ynrlar. B:r gün, baba, kızını ufak bir 
Valizile Nevyorka müteveccihen tre · 
ne bindirirken : 

N evyork kalabalık ve kor
kunç bir yer ıniş diyor , kızım sen· 
den eminim amma, ne olur ne olmaz 
gözünü aç ve bize l·ir gün , keşki 
muallimle evlenseydi , dediı tme di· 
Yor. 

ihtiyar adam kızını öpüyor. Ve 
tren hareket ediyor. Beti Nevyorkta 
Lir ticarethaneye giriyor, fakir tale· 
belere koruma cemiyeti ona bir iş 
temin ediyor. Diger taraftan da ik 
tisat fakültesine devam ediyor · 

Çalışkan talebelerin hayatı ta· 
hammülsüz güçlüklerle geçer.Betti 
c!e bütün gayretine rağmen fevka
lade yoruluyor. Mahrumiyet, mesai, 
ders, ve daktilo gürültüleri arasında 
bunalıyor . Ve günün birinde sınıf 
arkadaşlarından Robertson'un ısrar· 
~rına dayanamıyor . Akşam ~era· 
~rce yemek yemeği kabul edıyor · 

Betti genç ve güzel kızdır. Her 
~~nç ve güzel kız gibi onun da kal

b~ Var~ır. Robertson'u e~velden~eri 
iıenıyor sevgisini b!bınde ezıı or, 

muk ' 
aveınet ·ediyordu . 

.. O gün hayatında ilk dda zaaf 
&oste · · b b Ro 1 rınıştı . Bununla era er 
lerts d • ·ıd· O on da fena bir genç egı 1 • 

da fakirdi. Fakat zeki , çalışkan 
vece . . 'k 1 Vvaldı, hayatlarını tesı ık ettı · 
Ctı takd· . d 

rek ırde birbirlerine istınat e e· 
m kuvvetli bir çift olabilirler ve 

uvaffak' . . h 
ınüşk"I .. ıyete erişebilmek ıçın, er 

lk~ u . Yenebilirlerdi . 
Ler ncı buluşuşlarında Betti, Ro-

tsonıa b.... 'dd' tini t utun cesaret ve cı ıye-
oplıyarak sordu : 

lllak-- A:ı:izim dedi . Ben havai ol
r Şununla flört etmek istemiyo-
1 urn · E(rer maksadın ciddi ise ev-
enmek . k' d 

Robertson zeki , cevval bir ço · 
cuktur . O sene mezun oluyor ve 
der hal bir ihracat şirketinin muhase· 
beciliğini alarak çalışmıya başlıyor. 
Artık evleneceklerdir . Bett:nin ha· 
yalleri gözünün önü11de carl:ınıyor . 

Bir sene daha geçiyor , rakam
ların ve resapların içi:ıe gömülen 
Robertson müşfik Bettisini unutu
yor , ve müessesenin direktörünün 
zengin kızına tutuluyor . 

Direktör de kendisine bir da· 
mat aradığı için bu münasebeti hoş 
görüyor . Bir gün ansızın beraberce 
Aksayı şarka seyahate çıkıyorlar . 
bütün bu maceranın sonunda Betti
nin elinde bir mektup k:ılıyor . " Be· 
ni affet fedakarlıklarını ödeyecek 

nıevkie geliyorum . Ku,uruma bak· 

ma .• 
Betti , Robertsonun yeni sevgili· 

si ile tekrar Aınerikaya avdet etme 
sini bekliyor. Ve üç ay soma de· 
likaıılı kolunda yeni nişanlısı ile 
vapur köprüsünden aşaığ inerken 

onu vurup öldüıüyor . 
Hadise henüz muhakeme safha· 

sına girmemiştir . Herkes genç kıza 
acın:akta ve beraet etmesini can ve 
gönülden temenni etmektedir . 

On dört lisan 60 leh
ce bileıı bir c..dam 

Paris sergisi baş 
manı oldu 

tere Ü-

BU ADAM TÜRKÇEYi EBESINDEN 
ÖGRENMIŞ 

Pari. sergisinin en meşhur sima. 

sı hiç şüphe yoktur ki , baş tercü· 

man Santo Senıodur . 
Filhakika , sergiye alınacak ter· 

cüıııanlar için müsabaka açıldıji'i za
man bu aJaın da Jüri heyeti karşı· 
sına çıkmış ve heyet onu imt'.h:n 
etmek hususunda izharı acz~tnııştır. 
Çünkü Santo Sama ııoükemmelen 
on dört lisana vakıf olduktaı maada 
altmış lehçeyle de konuşmaktadır: 

1 Kendisine , lisan hususundakı 
bu şayanı ha~ret istidadının sırrı s_o· 
rulduğu zaman , şöyle cevap vermış · 

tir : ( k 1. _ Ben zaten Poliglot ço ı 

san bilen ) olarak doğdum . Eb~m 
ı ürkçe konuşuyordu . Eb:veynı~ 
1 1 konuşuyor ve hıznıetçı· 
spanyo ca . 

. cak Bulgarca cevap verıyor· 
nıız an B 1 r 
du . M ~ mi ketimizde '. ?enç u ga 

d Rusça ög" retılıyordu · Ve 
or usuna . k l 
daha çok genç yaşımda hıç s_ı ın '. 

L. b' . ım anını bı.ıluncıy ı ka ar , 
it ırı~· k . . . · ıze arşı heslediğımız sevgı · 
e dayanarak sabrederim . Fakat 

sLen gönlünü eı<lmdirmek istiyorsan 

ÇPknıe<len , eski Slavcayı ' eskı Yu 

ıb • · Almancayı , 
nancavı ranıceyı , 

an • k . 
1 

a acı . Ve bu maceradan ço 
ı erleın~J . - en vazg~çelım . 
b' Rob·ıtson buna ci idi ve samimi 
ır cevap veriyor . 

, T" k ve Bulgarca , Fransızca , ur çe 
Rusçayı öğrenıniştim. Bundan sonra 
lisana karşı hevesim büsbütün arttı 
ve diğer lir çok lisanlar da öğren-

dim .. 

Hindenbnrg facia
sının tafsilatı 

- Birinci sayfadan mabad-

ikinci hedef, bu hava sefinesinin 
inşası için kullanılan malzemenin ne· 
den ibaret c lduğunu anlamaktır. 

Eğer tahkibt neticesinde bazı 
maddelerin kazaya sebebiyet ver· 
dikleri sabit olursa, kongre ateşe 

daha mukavim balonlar inşasını der 
piş edeıı bir kanun layıhası hazır 

lıyacaktır. 

Zepllnln kumandanı has
tanede öldU 

Dün gece vefat eden kaptan Leh
mann'dan sonra bu g~ce Hindenburg 
hava sefinesi mürettebatından bir 

kişi daha ölmüştür. 
Kaza kurbanlarının resmi bilan

çosu, şimdilik on bir yolcu, müret. 
tebattan yirmi bir kişi ve Lakehurst 
tayyare meydanı müstahdemlerinden 
olan bir kişiden ibarettir. 

Eknerln radyoda ııöyledlil 
nutuk 

Zeppelin kumpanyası rci'i Dr. 
Ekner , radyoda Lakehurst faciası 
lıakkıııda tafsilat vermiştir • 

Ekner, bidayette bir an bir kun · 
dakçılık hadisesi karşısında bulundu· 
ğunu zannetmiş1e de ~imdi Amerika 
hükumetinin mükemmel olan teşkilat 
ve servisleri sayesinde bu ihtimali 
tamamiyle uzaklaştırmak lazım gel· 
diği kanaatinde bulunduğunu beyan 
ederek şunları ilave etmiştir : 

" Daha ziyade ahvali hava 

iyeye isnad edilebilecek olan bazı 
elrktrik hadiselerinin bu faciada bir 
rol oynadığına ihtimal verilebilir .0 

Balonun sigortası 

Hindenburg hava sefinesi 500,000 
sterlinge sigorta edilmiştir . Bunun 
225,000 lirasına lngiliz kumr an yala 
rı iştirak etmişlerdi . Balonun hid
rojenle şişirildiğinden habardar edi · 
len bu kumpanyalar buna rağmen 

balonu sigorta etmişlerdi . 
Yolcularla balonun nıürettel:atı 

mühim meblağlar mukabilinde sigar 
ta edilnıişleıdi . 

Lakehurst , facia;r sigorta kum
panyalarının tazmin etmek mecburi
yetinde kaldıkları en büyük hava 
kazasıdır . 

Amerika ve Zeppelln meselesi 

Bahriye Nazırı Svvarson demiş
tir ki : 

" - Amerikan bahriyesi , kabi
lisevk balonların sureti istimali nıe· 
selesir i tetkik etmeğe devam ede· 
cektir . 

Hindenburg faciası , B.ıhriye Na. 
zaretinc~ ittihaz edilen kararları de

ğiştiremez . 
Çünkü yangın idrojen kullanıl· 

masından ileri gelmiştir . 
Halbuki Amerikan baloları heli· 

um ile şişirilecektir • ,, 

Grevciler bir milyondur . 

Hindistan' da ~~~~--~~~-.-~~~----------------. 
Çarpışmalarda ölenler 

Londra: 11 [Radyo] - Royter 

muhabiri bildiriyor: 
Geçen hafta sonlarında Hindis

tanın Şimaligarbi mıntakasında kanlı 
çarpışmalar oldu. 

Bir lngiliz yüzbaşısı, 12 nefer 
öldü. Asilerin zayiatı ç.oktur. 

------. ------
400 Amerikan 

talebesi 
- Birinci sahifeden artan 

kadar üniversiteliler genç kızlarla 

iskdikleri gibi içip eğlenmeye başla· 
nıışlar. 

Otomobillt'rle gelrn zabıta kuv· 
vetler"ne de üniversiteliler, ıııüdaha· 
le etmişler ve sabaha kadar pansi· 
yonu ellerinde tutmuşlardır. 

Polisle çarpışma esnas:nda pek 
çok üniversiteli yaralanmıştır. Tan 
yeri ağarmağa başladığı zaman ni 
hayet, üniversiteliler genç kızlar pan 
siyonunu tutuşturarak temellerini 
yakmışlardır. 

Yenibudçe 
hazırlıkları 

Büdçe 231 milyon olarak 
hazırlandı 

Ankara : 11 [ Tüı ksÖ7Ü mu ha 
birô!1den J Bıiyük Mıllet Meclisi 
büdçe encümeni 937 mali yılı büd
çesini 231 milyon liıa fazlasil<! bağ· 
!amı~tır. 

19 milyon lira fazl.ılığın, 2 mil· 
yonu maarife, l milyonu maden tet· 
kik ve arama enst : tüsüııe, 1,5 nıilyo. 
nu sıhhiye ve iskan i, lcriııe ayrılmış 
mütebaki kısn,ı da diğer devlet dai 
relerinin zaruri ma raf ve ihtiyaçla 
rına tekabül etmek üzere dağıtılmış
tır . 

Düyunu umumiyeye fevkalade 
menabiden isl:hsal e·fümek üzere ve 
Cüıııhuriyet Merkez ban bonolar ve 
!ar verilmek •uretile ; tahsisat alın·i 
mıştr. 

Fevkalade nıenabiden yapılan 
tahsisatın karşılığı olarak 6 milyon 
liranın ela bu yeni l ıütçeye ilavesine 
muvaffakiyet el vermiştir. 

Karşılığı fevkalade membalardan 
temin edilecek 33 milyon lira tahsi. 
sat hakkındaki layihanın tetkiki bit· 
miş ve mazbatası hazırlanmıştır. 

Bu tahsisat, su işleri ve zirai sa 
hada diğer muhtelif sahalurda karşı . 
lığı fevkalade membalardan temın 
edilmek üzere evvelce alınmış olan 
tahsisatın tahakkuk etmış kısınıları
dır. Bu layiha da bugünler de mecli 
se sevkedilecektir. 

TAN SİNEMASINDA 
Bu Akşam 

Daima en büyük filmlerin en büyük yaratıcıları 

FREDER!C MARCH Mf.RLE OBERON HERBERT MARCHALE 

Tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve uzun zamanlardanberi sinema 
perdelerinde hiç gorülmiyen ve sessiz sinema zamanında üç defa filme çekile 

ACIKLI iÇLi HEYECANLI MÜESSiR BiR MEVZU TAŞIYA 
senenin en büyük filmi olan 

ÖLÜM PERİSİ 
filmini sunar 

İlaveten : Çok güzel b r 

( Silli Senfoni ) 
8079 

--~~-----~~---~~-------~~---
C.H.P.Seyhan llyönkurul başkanlığından 

Parti emliki kiraya veriliyor 
YıldızGazinosıınun üstündeki Ticaret Odasının bulunduğu bina . 
Yeni Eczane binası . 

Yeni Eczarıeye bitişik (13) numaralı dükkan. 
11 Numaralı terzi dükkanı . 

31 " hazır elbiseci dükkanı . 

33 " " " " 
35 " " " " 
37,39 " Manav dükkanı (köşe başında) 
Yakarıda yaıılı Parti emlaki açık artırma yolu ile kiraya verilecektir . 

Kiralamak istiyenlerin her gün öğleden sonra saat 14 ten 17 ye kadar 
l'arti binasına gelerek icar komisyonuna başvurmaları ve kati ihalesi 20-
Mayıs-937 perşembe günii saat (16) da Parti kurağında lıyönkurulda ya· 
pılacağından kiralamak istiyenlerin gösterilen saatta Parti binasına gel· 

meleriil\ ı olunur. 8053 1-7-12 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından ~evk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kaya delen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün ik~iridi 

Kayadelen Gazozlarını alırke~ şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
ta palarına dıkkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 28 

D. demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-37 pa· 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
sa•ın alınacaktır. 

Bu İşe girm•k istiyenlerin (315'.)) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 No.lu nüs· 
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış v~sika ve tek· 

liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri liııındır. 
Şartnameler (21 O) kuruşa Ankara.Haydarpaşa, lzmir ve Adana vezne. 

!erinde satılmaktadır. 8081 8-11-12 14 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi}ab 

CiNSi En az En çok Satı lan Miktar 
K. S. K. S. Kilo 
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 
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. 

1-Kanara et ve buz nakliye kamyonlarile belediye hizmet otomobili
nin bir yıllık ihtiyacı olan 900 teneke benzin açık eksiltme ile satın alı 

nacaktır . 
2-Muvakkat teminatı (293) liradır , 
3 - ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- lsttkliler;n irale günü ve muanen matta temina t makbuzlarile bir

l ikte belediye encürr.rnine ırürncaatları ilan olunur.8075 8-1 2-16-20 

ı -lıfaiye amir \'e tfı2dı için yirmi bir takım pzlık elbise açık eksilt
me suretile yaptırılacaktır. 

2-Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
3 - lhalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
4-Şartnamesi ve kumaş örneği yazı is1eri kalemindedir.isteyenler ora-

da görebilirler. • 
5-lsteklilerin ihale günii teminat makbuzlarile bi rl ikte belediye encü 

menine müracaatları ilan olunur. 8076 8-1 2- 16-20 

1- Kanara ihtiyacı için 12000 kilo arpa ve 15000 kilo saman açık ek
siltme ile satın alınacaktır, 

2- Muvakkat teminat ı (60) liradı r. 

3- ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşt e belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek için her gün belediye yaz ı i ş leri 
kalemine ve ihale günü de teminat makbuzlarile birlikte muayyen saatta 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8078 8-12- 16- 20 

1 -Asfalt yolların tamiri için iki yüz metre mik'ap Hacı kırı k ırma taş ı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır . 
2-Keşif tutarı (1105,80) li radır . 
3 - Muvakkat teminatı (83) l iradır . 
4-lhalesi Mayısın 24 üncü pazar te,i günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
6-lsteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye en-

cümenine müracaatları ilaa olunur. 8077 8 12-16-20 

Seyhan nehri kenarındaki beledi, eye ait Seyhan gazinosunun icarına 
talip çıkmadığından Haziranın 11 inci gününe kadar bir ay içinde pazar
lıkla icara verilece_kt r . 

Taliplerin her 1'· .ı paz.ıılc~i ve rer~ı mle günleri saat on leşle \op
lanacı;k olan belediye eı:cün enine müracaatları ilfın olunur. 

8091 1 

Türksözü 

Seyhan Defterdarlığından • • 

12 Mayıs 193'!..,, 

Kazanç Zam Yekün ihbarname 
Sıra No. Mükellefin ismi işi Mahalle Sokağı Kayıt No. Lira K. Lira K. Lira K. Tarh No. No. Senesi Düşünce 

1 Kemal Taşan Manav Hankurbu Ağa Mus. 145/ 311 35 57 4 34 39 91 198 4.56 1936 238 günlük 

2 Tahir o.Kemal Bakkal Döşeme Hasan B. 48 2 56 31 2 87 57 S.s 1936 150 • 
3 Kemal Taşan Manav Hankurbu Ağa Mus. 145/311 4 37 4 37 198 7.67 1936 ~o • 
4 Muttalip Ersan Marangoz 

" • 77 7 69 94 8 63 193 4.51 1936 150 • 
5 Mehmet o.Hasan Kahveci Hadi o. Köyü 61 13 99 13 99 2 1.52 1934 On aylık 

6 .. " " • .. • 16 80 16 80 3 1.53 1935 

7 Rıza o. Mustafa D~mirci Hurmalı Kuru K. 22 9 22 1 12 10 34 25 7.4 1936 150 günlük 

8 Ali o.Abdülkadir Aşçı Hankurbu Pamuk P. 130 10 92 1 12 11 04 42 8.68 1936 218 • 
Osman o. Ahmet 

9 Ihsan o. Mehmet Marangoı Hanedan H. Bayram 120 1 43 17 1 60 20 1.108 1935 

10 Mustafa o. Meh- Bakkal Kuruköprü P. P. 117 6 01 6 01 37 1.31 1936 103 günlük 

met Uysal 
11 llyas karısı Asime Otelci Han kur bu 132 o 26 40 158 40 82 11.40 931 2 inci ihbaınaııı' 

" 2 inci ihbarnaıııt 
12 • " " " " " • 170 80 170 80 00 11.41 

" 
tetkiki itirazat k"' 

karan 

Yukarıdaki listede işleri ve vergi miktarları ile evsafı saireleri yazılı 12 mükellef namına 931 - 936 senelerine mahsuben tarholunan vergileri hi· 

zalarında numaraları yazılı birinci ve ikinci ihbarnamelerle tetkiki itiraz komisyonu karar sureti tebliğ edilmek iste nilmi~se de semti meçhulde bu 
an tebliğat makamına kaim olmak l unmaları yüzünden tebliğata imkan bulunamamıştır . Usulü muhakemat kanununun tebligat faslı ahkamına tevfik 

üzere keyfiyet ilanen te bliğ olunur. 8092 

•• •• •• 
U RKSOZU 

, ,..--------,.-1 
TÜRKSÖ'l--j') 

---...... iiiiiiiıiiiiiiii'ir--

AZ ECILIK VE MATBAACILIK 
1 . r Reklam bir ticaretha-

n ::.nin, bir ınüessesen in 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

rınızı , ilatılarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler r~n~ı~"~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalannda yaptı
rabilirsiniz . 

Kl•taplar Eserlerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Cl•ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözüııde 
yapılır . 

T bl Resmi evrak, cedveller, defter· a ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 

yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat
baası"Tiirksö-

ziinden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder • 

Tu .. RKso·· zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

\ 
İnhisarlar Adana Başmü

--·--------------, dürlüğ ünden : 

A M b 1- Onbiri eski ve altısı dağı-yr an en a suyu . [ nık bir halde 529 lira alım bedelli 

Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmiştir, 
Kar ve faz la yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune. 

sinin Sı hh ~t Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji ra· 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nüınunenin alınd ığı tarih : 27 1-937 
2 - Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alınd ı ğı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsa lı : Buzsuz 
6- Nü munenin müesseseye geldiğ i tarih : 29-1- 937 
7- Nüm unenin muayenesine başlandığı tarih : 29- 1-937 
8- Nümune muaı ene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şdi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran ın enba suyu derinden gelen k imyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama deği l 
hakikate inanınız. 

ı 17 tane büyük fıçı satılacaktır . 
2 - Fıçılar kapalı boğma fab

rikasındadır . 
3 - ihale Adana inhisarlar baş 

müdürlüğünde 27 /Mayıs/937 per
şembe günü saat 14 buçukta yapı

lacaktır . 
4- Arttırma açık surettedir. 
5 - Muvakkat teminat 255 ku

ru~tur. 

6 - isteklilerin lnhisarl:ır idare
sıne müracaatları .8093 

12 - 16-20 25 

Kır bahçesi 
açı 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
I Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
ıoa 

l - Dış memleketler için AbO~ 
bedeli değişmez yalnı z posta ınasr• 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye ınii'' 
caat edilmelidir . _.,,,) 

"--·-------
Seyhan 
dan : 

defterdarlığıtl' 

Oyun alatından alınan rüsuııı ~ 
kındaki kanun mucibince her şa 
tahtı isticar ve idaresindeki ka~j 
gazino ve emsali oyun mahallerı J 
bulunan bilardo, tavla, dama ve 

1• e 
ranç tahtalarının miktarını ma •Y 
den alacakları beyannameye .Y~~ 
rak bu ay içinde imza mukabılıP rİ 
iadeye mecburdurlar. Aksi takdi ~ 
ileride yapılacak kontrol esnasıP rıl' 
resmi ödenmemiş ve fiş yapıştı tı1 
mamı; oyun alatı asıl resmin 
misli derecesinde cezaya tabi tu~ 
lacağından alakadaranın hemeP ~ 
numaralı maliye tahakkuk şubef 
müracaat ederek matbu beyaP~ 
meyi almaları ve mevcut oyun al•, 
!arının miktarını yazarak beyanP• 
meleri mezkür şubeye iade eylef11e 
leri ilan olunur .8070 6- 9-12 

Bugece nöbetçi eczane 
Yagcamii civarında 

Ali Nasibi ı eczanedi~ 

ve lokantası 
1 d 1 

Ayran menba suyu hıfz ıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el degmeılen Sıhhat memuru önii<ıde dııl ar orada nıölıürleni r ve her türlü 
pislenmek lchlikes;nden varestedir. Anın için emniyetle içeçe~i n iz yegane 
nıcnb<ı suyu Ayran ıııenba suyu olıııalıdır . 

8086 2-13 

• 
Bir çok emek ve masraflar ihtiyarile AdıınJnın en güzel bir mesire'' 

haline ge tirilen kır bahçesi ve lok<ıntasınırı açıldığını say ıP 
Adanalılara saygılarımla bildiririm. 

-------------~--~---

6 5 937 tarihinde yapılan arttırmada talibi ç ıkmayan ve verilen fiat 

layik had göıülnıeyen sebze halindeki 24 dükkanın ihale müd deti on gün 
uzatılmıştır. 

Bu dükkanlar 24 Mayıs 937 pazartesi günü saat on beşte ihale edi

lece?i~den taliplerin ayni gün ve saatta belediye ı ncümenine müracaat
ları ılan olunur .8090 

İyi hava, bol ışık, temiz servis ve mahir bir usta tarafıP 
dan ihzar edil ~n yemekler. Her türlü ispirtolu ve soğuk meşrubat. fiatl• ' v 
rıınız asla rekabet kabul etmez. 

Birecikli Mehn1et 

8084 2 6 ::-.--~~~-----..,;,,-_;.. ______________ __ 
Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


